Apartamenty

Apartementy to często ciekawa alternatywa do noclegów w hotelach czy hostelach. Apartamenty to
komfortowe wyposażone mieszkania z łazienką, kuchnią lub aneksem kuchennym. Stanowią one miłą
formę noclegową dla podróżujących rodzin czy przyjaciół. Nocleg w tego typu obiektach to
gwarancja domowego spokoju.

Platinum Palace Apartments

Platinum Palace Apartments to luksusowe apartamenty z serwisem hotelowym zlokalizowane w
ścisłym centrum Poznania, które zapewniają pełną wygodę w trakcie pobytów krótko i
długoterminowych.
więcej

Adres: Ogrodowa 17, 61-820 Poznań
Strona internetowa: www.platinumpalace.pl

Glanc Studio Apartamenty

Po sąsiedzku z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, a jednocześnie blisko centrum i
najważniejszych kulturalnych punktów w mieście. Glanc Studio to idealna baza wypadowa do

zwiedzania całego miasta. Trzy apartamenty typu studio znajdują się w...
więcej

Adres: ul. Szamarzewskiego 13/15, 60-514 Poznań
Strona internetowa: www.glancstudio.pl

St. Martin Apartments
Apartamenty St. Martin Apartments znajdują się w samym sercu miasta Poznania, przy legendarnej
ulicy Święty Marcin. Apartamenty zlokalizowane są w zabytkowej, neoklasycznej kamienicy.
Nowo-wyremontowane, słoneczne i przestronne, w pełni wyposażone zostały stworzone z myślą o
osobach podróżujących zarówno turystycznie jak i służbowo...
więcej

Adres: ul. Święty Marcin 38, Poznań
Strona internetowa: https://st-martin-apartments.business.site

Apartamenty Retro

Znajdują się w rodzinnej kamienicy, zbudowanej w roku 1904. Wysmakowana architektura oraz
stylistyka apartamentów nawiązuje do lat 20 i 30 poprzedniego wieku.

więcej...

Adres: ul. Mickiewicza 18A/7, Poznań
Strona internetowa: www.apartament.poznan.pl

Apartamenty Pomarańczarnia
Apartamenty znajdują się w wyjątkowych przestrzeniach trzech sąsiadujących ze sobą secesyjnych
kamienic, u zbiegu dwóch ulic o historycznych nazwach Rybaki i Kwiatowa. Wyposażeniem
odpowiadają standardom hoteli trzygwiazdkowych.
więcej

Adres: ul. Rybaki 12, Poznań
Strona internetowa: www.apartamenty-pomaranczarnia.pl

Apartamenty I.M.A Towarowa

Wyróżniające się nowoczesnym stylem z elementami dekoracyjnymi retro, apartamenty I.A.M
Towarowa mieszczą się nieopodal Międzynarodowych Targów Poznańskich.
więcej...

Adres: ul. Zwierzyniecka 24, Poznań

Strona internetowa: apartmentsinpoznan.com

Apartamenty Classico

Apartamenty znajdują się w gruntowanie odrestaurowanej kamienicy z początku XX wieku, położonej
w cichej okolicy. Położenie gwarantuje jednocześnie szybki i dogodny dojazd w każdy ważny punkt
miasta oraz udany wypoczynek po spotkaniach biznesowych, zwiedzaniu Poznania czy zabawie.
więcej...

Adres: Mickiewicza 9, Poznań
Strona internetowa: www.classico-apartamenty.com

Apartamenty MTP

Apartamenty znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Wszystkie posiadają w pełni wyposażoną kuchnię oraz dostęp do bezprzewodowego internetu. W
cenę noclegu wliczona jest kawa i herbata. więcej...

Adres: ul. Śniadeckich 23/4

Oferta innych apartamentów w Poznaniu jest dostępna TUTAJ

Strona internetowa: star-apart.com

